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قزوین درمانی-بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه  

 دانشکده پیراپزشکی

 

پزشكی بیوتكنولوژی ارشد کارشناسی درجه دريافت جهت نامه پايان  

 

:عنوان  

 رده در MAPK مسیر از ErK پروتئین بیان بر 9- و 6- ،3-امگا چرب اسیدهای اثرات بررسی

 تخمدان سرطان به مربوط SKOV-3 سلولی
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 چكیده

علی رغم پیشرفت های اخیر در زمینه درمان سرطان، اين بیماری همچنان به عنوان يک مشكل سالمت عمومی 

در بسییاری از نااط جهان پابرجاسیتد در اين میان سیرطان اپی تلیاخ تخمدان  يكی از کشنده ترين و مااوه به    

يک رويكرد جديد به شیییمی شییدد درمان ترين سییرطان ها در میان سییرطان های درکیر کننده ی خانم ها می با

درمانی اين پتانسیل را می دهد که ترکیبات دارويی ی غذايی، غذايی ی غذايی و يا دارويی ی دارويی که می توانند 

حفاظت افزايشیی يا حتی سینرژيستیكی در برابر پیشرفت سرطان ها داشته باشند را به وجود ووردد مدار  اابل  

می دهد اسییدهای چرب غیر اشیبا ، عالوه بر ناشی که به عنوان منبا انرژی    مالحظه ای وجود دارد که نشیان 

 دارند، می توانند هم بر شرو  و هم بر پیشرفت سرطان اثر داشته باشندد 

 SKOV-3بر رده سیییلولی  9-و امگا 6-، امگا3-در اين مطالعه اثرات سییايتوتوکسییییک اسییییدهای چرب امگا 

کرديدد سپس با استفاده از کیت رنگ ومیزی  بررسی MTT)ودنوکارسینومای تخمدان انسان( با استفاده از تست 

Annexin-V-FLUOS وپوپتوز الایا  شیییده در اين سیییلوخ ها را اندازه کیری کرديمد در نهايت با ان اه   میزان

western blotting  برای پروتئینErK    در دو حالت  فسیفريله و غیرفسیفريله به بررسی اثر اين اسیدهای چرب

 پرداختیمد MAPKبر مسیر سیگناخ دهی 

( در غلظت های پايین تر 9-و  6-)به ترتیب امگا OAو   LAنتايج به اين ترتیب بوده است که اسیدهای چرب 

رشید سیلوخ ها را افزايد داده و در غلظت های بارتر از اين مادار اثر کشندکی داشته اندد اين در    µM 055از 

نداشته  SKOV-3بر رشد سلوخ های  ( تأثیری6-و  3-)به ترتیب امگا AAو  ALAحالیست که دو اسید چرب 

اندد همچنین مشیخ  شد که اثر سايتوتوکسیک اين اسیدهای چرب به علت توانايی ون ها در الاا  وپوپتوز می  

را  ErKفعالیت پروتئین  OAو  LAمشخ  شد که اسیدهای چرب  western blottingباشدد متعااب ان اه 

 کاهد می دهند

 


